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BRIEF

SOS DLA
PRZYRODY

Przyroda przeżywa kryzys, a COVID-19 pokazuje, jak
nadwyrężone są nasze relacje ze światem natury. Sytuacja
ta nie pozostaje bez wpływu na kwestie gospodarcze.
W ciągu ostatniego półwiecza rozwój
gospodarczy i handlowy wpłynął na ogromną
poprawę stanu zdrowia oraz poziomu życia
ludzi. Jednocześnie jednak uderzył w stabilność
naturalnych systemów Ziemi i uwypuklił
nierówności społeczne w ujęciu globalnym.

„ŚWIAT BIZNESU
POTRZEBUJE NOWEGO
SPOJRZENIA NA PRZYRODĘ
I RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNĄ, PONIEWAŻ
OBECNIE FIRMY CZĘSTO
ZUPEŁNIE NIE DOSTRZEGAJĄ
ZNACZENIA RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ I TEGO,
JAK JEJ UTRATA WPŁYWA
NA ICH MODELE BIZNESOWE.”
Duncan Pollard,
były wiceprezes ds.
zrównoważonego rozwoju
i zaangażowania interesariuszy
w firmie Nestlé
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Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index)
2020 pokazuje, że globalna populacja ssaków,
ptaków, płazów, gadów i ryb zmniejszyła się średnio
o 68% w czasie krótszym niż 50 lat (od 1970 do
2016 r.) – jest to największy zarejestrowany globalny
spadek. Jego główną przyczyną jest utrata i degra
dacja siedlisk, w tym wycinka lasów wynikająca ze
sposobów produkcji żywności przez człowieka.
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Przyroda napędza przemysł i biznes.
Wykorzystujemy jednak ten „naturalny
kapitał” i przyczyniamy się do degra
dacji systemów naturalnych w tempie
szybszym, niż przyroda jest w stanie te straty
niwelować, przekraczając ogólny potencjał
biologiczny Ziemi o 58%.

Brak działań niwelujących straty przyrodnicze
zwiększy zagrożenia związane z przyrodą, zakłóci
łańcuchy dostaw, zagrozi globalnemu bezpieczeń
stwu żywieniowemu i będzie kosztować globalną
gospodarkę co najmniej 479 mld dolarów rocznie
– do 2050 r. kwota ta zaś wzrośnie do
10 bilionów dolarów.

Zgodnie z raportem The Global
Risks Report 2020 Światowego Forum
Ekonomicznego pięć największych wyzwań,
przed którymi stoi świat, po raz pierwszy
związane jest ze środowiskiem naturalnym
i obejmuje utratę różnorodności biologicznej
oraz zmianę klimatu.

Nasze gospodarki są ściśle powiązane z przyrodą.
Zdrowie człowieka, jego dobrobyt i bezpieczeństwo
zależą od stanu ochrony środowiska, jak wynika
z mającego się wkrótce ukazać raportu Dasgupta
Review on the Economics of Biodiversity
(Raport prof. Dasgupta’y ws. ekonomii
różnorodności biologicznej).
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ZIELONY
BIZNES

Biznes i finanse zależą od przyrody oraz towarów i usług
zapewnianych przez zdrowe systemy naturalne.
Według raportu Nature Risk Rising
(Rosnące ryzyko dla przyrody)
Światowego Forum Ekonomicznego blisko
44 biliony dolarów z wartości ekonomicznej
generowanej rocznie – czyli ponad połowa
światowego PKB – są w stopniu umiarkowanym
lub wysokim zależne od przyrody.
Trzy największe sektory, które w dużym stopniu
są zależne od środowiska naturalnego, łącznie
generują blisko 8 bilionów dolarów wartości
dodanej brutto (WDB) – budownictwo (4 biliony
dolarów), rolnictwo (2,5 biliona dolarów) oraz
produkcja żywności i napojów (1,4 biliona
dolarów).
Sektory te opierają się na bezpośrednim
pozyskiwaniu zasobów z lasów i oceanów
lub na usługach ekosystemowych, takich jak
zdrowe gleby, czysta woda, zapylanie, kontrola

PRZYRODA
ZANIKA

od 1970 roku

Obecnie niemal każdy sektor jest zależny
od przyrody i tym samym narażony na ryzyko
powiązane z zakłóceniem jej dobrostanu.
Skutki niszczenia środowiska naturalnego
mogą być bezpośrednie, takie jak: utrata
klientów, rynków lub środków finansowych albo
pośrednie, wynikające z kryzysów społecznych
i gospodarczych.

JESTEŚMY
ZALEŻNI
OD PRZYRODY
MOŻEMY JĄ
ODCIĄŻYĆ

30%

Zmiana klimatu
wywiera presję
na ekosystemy

wszystkich obszarów
Utrata środowiska
lądowych jest
naturalnego ma
wykorzystywanych negatywne skutki dla
do celów rolniczych globalnej gospodarki

1/3
żywności jest
wyrzucana
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Przykładowo ponad połowa żywności na całym
świecie opiera się na trzech głównych zbożach
– ryżu, pszenicy i kukurydzy – w których
przypadku rolnicy już teraz odnotowują roczne
straty aż do 16% całkowitej produkcji (wyceniane
na 96 mld dolarów), co jest konsekwencją
rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych.

TO MY JESTEŚMY
PRZYCZYNĄ

Liczebność populacji
dzikich zwierząt
zmniejszyła się o

68%

populacji szkodników oraz stabilność klimatu.
Ich pogarszanie się powoduje znaczne straty
i generuje coraz większe koszty.

Różnorodność
biologiczna
ma kluczowe
znaczenie dla
bezpieczeństwa
żywnościowego

Natura jest
podstawą
naszego zdrowia
i dobrobytu
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ZMIANA UŻYTKOWANIA
GRUNTÓW, NIEZRÓW
NOWAŻONE SYSTEMY
ŻYWNOŚCIOWE
I NADMIERNE POŁOWY
OD 2000 R. 1,9 MLN
KM2 WCZEŚNIEJ
NIENARUSZONEGO
I NIEZABUDOWANEGO
TERENU – OBSZAR
WIELKOŚCI MEKSYKU –
ZOSTAŁO UTRACONYCH
PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE
GRUNTÓW

Zmiana użytkowania gruntów i nadmierne połowy,
są głównymi czynnikami powodującymi utratę
różnorodności biologicznej na lądzie i w oceanach.

Zmiana użytkowania gruntów,
wynikająca z wycinki lasów
oraz przekształcania terenów
na potrzeby rolnictwa, jest
najważniejszą bezpośrednią
przyczyną utraty różnorodności
biologicznej ekosystemów
lądowych i słodkowodnych.
Inne przyczyny, takie jak zmiana klimatu, nad
mierna eksploatacja środowiska naturalnego,
zanieczyszczenie i gatunki inwazyjne, pozostają
niedaleko w tyle.
Przekształcanie gruntów na potrzeby rolnictwa jest
odpowiedzialne za 70% utraconej różnorodności
biologicznej oraz połowę utraconych lasów, a 75%
wody odprowadzanej z dostępnych zasobów wody
pitnej wykorzystywane jest w uprawach rolniczych
i hodowli zwierząt.

Zagrożenia
dla przyrody,
czynniki
oraz obciążenia

KONSUMPCJA

DEMOGRAFIA

INSTYTUCJE

RZĄDY

Bez zmian w metodach produkcji, w skali strat żywności
i ilości odpadów, a także w dietach konsumentów
produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć
o 43-99% do 2050 r., a globalne tereny uprawne będą
musiały zostać powiększone o 10-25%, aby sprostać
zapotrzebowaniu na żywność na całym świecie.
W oceanach nadmierne połowy ryb to główny
czynnik powodujący zmiany – jedno na trzy
ze wszystkich zbadanych dzikich stad ryb jest
przełowione. Zanieczyszczenie, rozbudowa
infrastruktury przybrzeżnej, zmiana klimatu to
dodatkowy wpływ na wydajność i zasoby oceanów.

Od 2000 r. 1,9 mln km2 wcześniej nienaruszonego
terenu – obszar wielkości Meksyku – zostało utra
conych poprzez przekształcenie gruntów. W większości chodzi o zwrotnikowe i podzwrotnikowe
użytki zielone, ekosystemy sawann i buszu, a także
lasy deszczowe Azji Południowo-Wschodniej.

CZYNNIKI POŚREDNIE

Szacuje się, że jedna trzecia żywności produkowanej
globalnie nie jest spożywana, generując prawie
1 bilion dolarów strat. Jednocześnie ponad 820 mln
ludzi doświadcza głodu lub braku bezpieczeństwa
żywnościowego – jest to porażka gospodarcza oraz
przejaw niesprawiedliwości społecznej.

Globalne modele rybołówstwa przewidują spadki
potencjalnych połowów maksymalnych, rzędu
20-24% do 2100 r. (w porównaniu z latami 1986-2005),
co zagraża firmom opierającym się na rybołówstwie
oraz miliardom ludzi, dla których ryby stanowią
główne źródło białka w diecie.

PRESJA/WPŁYW
CZŁOWIEKA
RYBOŁÓWSTWO

CZYNNIKI
BEZPOŚREDNIE

RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNA

UTRATA I DEGRADACJA
SIEDLISK

GATUNKI

NADMIERNA EKSPLOATACJA

EKOSYSTEM

ROLNICTWO

WARTOŚCI / DZIAŁANIA

ENERGETYKA
GOSPODARKA

TECHNOLOGIA

ZMIANA KLIMATU
GÓRNICTWO

KONFLIKTY

EPIDEMIE

ZANIECZYSZCZENIE
INFRASTRUKTURA

LEŚNICTWO

GATUNKI INWAZYJNE
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ODNOWA PRZYRODY
I KSZTAŁTOWANIE
GOSPODARKI
PRZYJAZNEJ
DLA PRZYRODY

Tylko łącząc ochronę przyrody
z przekształceniem systemu żywnościowego,
możemy wspomóc odtwarzanie się przyrody.
Sektory i systemy o największym wpływie mają
jednocześnie największą szansę na inwestycje
przyjazne dla przyrody.

Pogodzenie produkcji
żywności z ochroną
przyrody jest głównym
wyzwaniem, przed jakim stoimy w XXI wieku.
Zamiast w dalszym ciągu niszczyć nienaruszone
lasy, sawanny i ekosystemy trawiaste, rolnictwo
mogłoby wykorzystywać i przywracać do życia
zdegradowane tereny oraz chronić kluczowe
usługi ekosystemowe, takie jak kontrola populacji
szkodników i zapylanie.

Pionierskie modelowanie scenariuszy przez
inicjatywę Bending the Curve (Zmiana
kierunku krzywej) wskazuje, że nie jest
jeszcze zbyt późno, aby zatrzymać degradację
przyrody oraz wykarmić rosnącą globalną
populację. Będzie to możliwe wyłącznie wtedy,
gdy już teraz połączymy wzmożone wysiłki na
rzecz ochrony przyrody z przekształceniem
współczesnych systemów produkcji żywności
i wzorców konsumpcji, a także zmienimy sposób
użytkowania gruntów, zredukujemy odpady
spożywcze i poprawimy naszą dietę.

Wartość wskaźnika różnorodności biologicznej

Aby zmienić kierunek krzywej przed 2050 r.
i zminimalizować utratę różnorodności
biologicznej, wysiłki w zakresie ochrony
przyrody muszą łączyć się z działaniami
na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji
– żółta linia.

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W 2010 r.
Działania na rzecz ochrony przyrody mają
kluczowe znaczenie, lecz zielona linia
pokazuje, że same nie będą w stanie
zmienić kierunku krzywej przed 2050 r.,
co doprowadzi do większych strat ogólnych.
Szara linia obrazuje dalsze straty
różnorodności biologicznej, jeśli nie
wprowadzimy żadnych zmian i odbudowa
nie zacznie się przed 2100 r.

Scenariusz
(średnia w modelach zmiany
użytkowania gruntów)
Historyczne
Wyjściowe (baza)
Zwiększone wysiłki na rzecz
ochrony przyrody
Portfolio Działań Zintegrowanych

1970

1990

2050
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Według raportu The Future of Nature and
Business (Przyszłość przyrody i biznesu)
Światowego Forum Ekonomicznego trzy systemy
społeczno-gospodarcze – produkcja żywności,
użytkowanie gruntów i oceanów; infrastruktura
i budownictwo oraz energia i górnictwo
– wywierają na różnorodność biologiczną
największe presje biznesowe.

Data zapoczątkowania odnowy

Ukierunkowanie tych systemów na gospodarkę
przyjazną dla przyrody – w tym przez odnowę
ekosystemów, rolnictwo regeneracyjne
oraz modele biznesowe zgodne z koncepcją
gospodarki o obiegu zamkniętym – będzie
kosztować rocznie 2,7 bilionów dolarów, lecz
może wygenerować 10,1 biliona dolarów rocznej
wartości biznesowej oraz zapewnić 396 mln
miejsc pracy do roku 2030.

PODEJŚCIE PRZYJAZNE DLA PRZYRODY
„Przyjazny dla przyrody” oznacza chroniący i przywracający siedliska naturalne, zabez
pieczający różnorodność życia oraz ograniczający ślad ekologiczny produkcji i konsumpcji
w taki sposób, aby możliwa była realizacja założonych Celów Zrównoważonego Rozwoju
– dobrobytu dla wszystkich na zdrowej planecie.
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ZAANGAŻUJ SIĘ,
DZIAŁAJ, WSPIERAJ
PRZYRODĘ

Biznes i sektor finansowy mogą pomóc w zatrzymaniu
degradacji środowiska naturalnego oraz w budowaniu
przyszłości przyjaznej dla przyrody.

Biznes ma do odegrania
kluczową rolę w odwróceniu
procesów degradacji przyrody.
Firmy i inwestorzy wybiegający planami
w przyszłość mogą zmniejszyć ryzyko
i zabezpieczyć swoją działalność i portfolio
na przyszłość poprzez zaangażowanie, podej
mowanie działań oraz wzywanie do zmian.

„SEKTOR BANKOWY BĘDZIE
ODGRYWAŁ KLUCZOWĄ
ROLĘ W STYMULOWANIU
ŚWIATOWEJ GOSPODARKI
W KIERUNKU EKOLOGICZNEJ
ODBUDOWY, UMOŻLIWIAJĄC
SYSTEMOWĄ, ZRÓWNO
WAŻONĄ, ANGAŻUJĄCĄ
WSZYSTKICH ODNOWĘ.”
Mariuz Calvet,
kierownik ds.
zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnych
inwestycji, Grupo
Financiero Banorte
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ZAANGAŻUJ SIĘ
Firmy i instytucje finansowe mogą
zaangażować się w ochronę przyrody
i systemów naturalnych, m.in. przez przyjęcie
ambitnych celów redukcji emisji gazów
cieplarnianych w ramach inicjatywy Science-Based Targets (Cele oparte na danych
naukowych), oraz przez dołączenie do sieci
Science Based Targets Network (sieć
celów opartych na danych naukowych),
która pomaga firmom opracowywać
i przyjmować cele na rzecz przyrody.

DZIAŁAJ
Firmy realizują swoje zobowiązania,
podejmując działania na rzecz ochrony
przyrody i systemów naturalnych w miejscach,
w których prowadzą działalność lub z których
sprowadzają surowce, takie jak drewno albo olej
palmowy, wykorzystując narzędzia i metody,
takie jak Accountability Framework
(Model odpowiedzialności) oraz inwestu
jąc w rozwiązania opierające się na przyrodzie
w celu minimalizowania wpływu na środowisko
naturalne, zatrzymania przekształcania
krajobrazu i wycinki lasów, a także zwiększenia
odporności łańcucha dostaw.

Instytucje finansowe mogą uwzględnić ryzyko
związane z klimatem i przyrodą poprzez
podejmowanie odpowiednich decyzji finanso
wych oraz skalować neutralne klimatycznie
i przyjazne dla przyrody inwestycje, w tym
przez przyjęcie ramowych zasad Task Force
on Climate-related Financial Disclosures
do zarządzania ryzykiem związanym z klimatem
oraz przez wspieranie tworzenia Task Force
on Nature-related Financial Disclosures
na potrzeby zarządzania ryzykiem. Właściciele
aktywów mogą dołączyć do innych, inwestorów
instytucjonalnych w ramach inicjatywy
Net-Zero Asset Owner Alliance (Sojusz
właścicieli neutralnych klimatycznie
aktywów) i dostosować swoje portfolio do
scenariusza 1,5°C, czyli zatrzymania ocieplenia
klimatu na poziomie 1,5°C globalnego wzrostu
temperatury.

WSPIERAJ
Biznes i sektor finansowy mogą mobilizować
decydentów na kluczowych forach biznesowych,
finansowych i politycznych, dołączając
do koalicji Business for Nature (Biznes
na rzecz przyrody) wspierając jej zalecenia
w zakresie przyjmowanej polityki,
oraz wzywając do stworzenia Nowego Ładu
dla Natury i Ludzi, który wprowadzi
przyrodę na drogę do odnowy do 2030 r.

Więcej informacji jest dostępnych pod
adresem panda.org/buildbackbetter.
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WSPÓŁPRACA Z WWF
WWF współpracuje z biznesem i sektorem
finansowym na rzecz przyszłości przyjaznej
dla przyrody.
Współpraca z rządem, społeczeństwem
obywatelskim, sektorem biznesowym
i finansowym może doprowadzić do powstania
gospodarek i społeczeństw ceniących przyrodę
i biorących pod uwagę ryzyko związane
z jej degradacją, a także do oceny rozwoju
nie tylko miarą PKB.
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Aby zapobiec degradacji środowiska naturalnego na Ziemi
i zbudować przyszłość, w której ludzie żyją w harmonii z przyrodą.
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Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do witryny
panda.org/partnerships lub napisz do nas
na adres biznes@wwf.pl.

